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Organisatiegegevens 
Naam organisatie  

Postadres  

Bezoekadres  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mail  

Website  

Doel van de 
organisatie 

 

 
De vacature 
Vacaturetitel  

Taakomschrijving  

Wat verwacht u 
van de vrijwilliger 

 

Wat biedt u de 
vrijwilliger 

 

 
Periode(n) waarvoor ‘helpende handen’ worden gevraagd 

 Het gehele jaar door dagen/tijden in overleg 
 

 Regelmatig op vaste dagen en tijden 
 

 Korte periode begindatum..................................einddatum.......................... 
 

 Eenmalig  datum................................tijdstip............................... 
 

 Anders nl  ................................................................................. 
 
 
Denk ook aan de achterkant 

Formulier vacaturemelding 
Onis, Vrijwilligerscentrale Asten & Someren  
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Begeleiding van de vrijwilliger 
Graag aangeven op onderstaande schaal welke mate van zelfstandigheid voor deze 
werkzaamheden gewenst/noodzakelijk is 
 
volledig begeleid        zeer zelfstandig 
 
 
Onderstaande vragen gaan over de inzet van maatschappelijke stage leerlingen en jonge 
vrijwilligers. (Met ‘klus’ wordt bedoeld een concreet afgebakende taak/activiteit) 
 
Beschikbaarheid 
De organisatie kan maximaal   jongeren per jaar begeleiden 
 
Per vrijwilligersklus zijn maximaal   jongeren welkom 
 
De organisatie heeft     klussen voor jongeren 
 
Aanmelding van jongeren voor maatschappelijke stageklus(sen) 
Geïnteresseerde jongeren nemen zelf contact op met uw organisatie/contactpersoon 

 Akkoord    Niet akkoord 
 
 
Heeft u een uiterste datum dat leerlingen zich kunnen melden voor een MASklus? 

 Ja      Nee 
 
Zo ja, wat is de uiterste aanmelddatum .................................................... 
 
 
De aangemelde klus mag worden gepubliceerd door Onis, Vrijwilligerscentrale. 

 Ja      Nee 
 
 
De jongere wordt begeleid door: 

 één vaste vrijwilliger 
 

 verschillende vrijwilligers 
 

 een beroepskracht 
 
 
Onis, Vrijwilligerscentrale Asten en Someren 
Postadres Laan ten Roode 71a, 5711 GB Someren 
Internet www.oniswelzijn.nl 
 
Vrijwilligerswerk algemeen 
Coördinator Carien van Eijden 
Telefoon (0493) 44 12 56  
E-mail  c.vaneijden@oniswelzijn.nl 
 
Vrijwilligerswerk maatschappelijke stage en -projecten 
Coördinator Chantal van Koert 
Telefoon (0493) 44 12 59  
E-mail  c.vankoert@oniswelzijn.nl 
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	Wat verwacht u van de vrijwilliger: Je draait 1 keer per maand een zaterdag- zondagsdienst ( meerdere keren mag ) van 12.30 uur tot 17.30 uur. Je bent altijd minimaal met 2 vrijwilligers aanwezig. Bij grote drukte worden meerdere vrijwilligers ingezet. Na een inwerkperiode wordt verwacht dat je zelfstandig werkt en initiatief neemt daar waar nodig. 
	Wat biedt u de vrijwilliger: Een prettige werkomgeving binnen een leuk en enthousiast team van vrijwilligers. Wij hebben meerdere echtparen werken in het weekend dus echtparen zijn van harte welkom. Interesse ?? Kom eens kijken of het iets voor je is. We maken graag een afspraak.
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